
Ata nº 09/2018 – 7ª Reunião Ordinária 
  
Aos dois (02) dias do mês de abril de dois mil e dezoito (2018), às 20h00 horas, na sala 

da Câmara Municipal, sob a Presidência do Vereador Renato Karas, reuniram-se os 

Vereadores do Município de Pérola D’Oeste, Estado do Paraná, para realizar a 7ª 

Reunião Ordinária do ano de 2018. Iniciando, o presidente convida a todos para fazer 

uma oração. Logo após, justificou a ausência por motivos de saúde do secretário. Feito a 

chamada, constatou a ausência do vereador Ivo Bagetti. O presidente declarou aberta a 

sexta sessão ordinária de 2018. Feito a leitura da ata da sessão anterior, a mesma seguiu 

aprovada. Após a aprovação da Ata, o presidente, saudou todos os presentes na sessão. 

No expediente do dia foi lido e deu entrada o Projeto de lei nº 14: Autoriza o Poder 

executivo municipal a firmar convênio com o Consorcio Intergestores Paraná Saúde e 

dá outras providências. Ofício nº: 93, 94, 102, 110, 111, 112,113/2018 referente 

respostas do executivo de indicações e requerimentos e Ofício nº 09/2018 – AMSOP. 

Em seguida, inscrito no grande expediente, o Presidente destacou fatos sobre o cenário 

politico em nível federal, estadual e municipal, bem como contribuiu para o tema os 

vereadores Valter Piva e Jose Bottega. Lido o Edital de ordem do dia e a pedido do 

presidente, em segue aprovado em primeira e única votação por maioria absoluta os 

projetos de lei referente a dotações orçamentarias projeto nº 12 e 13/2018. Também em 

segunda discussão e votação foi aprovado o projeto de Lei nº 10/2018 por maioria 

absoluta. Aprovado em única votação e discussão requerimento nº04 dos vereadores 

Mauro Cirineu Palharini, Rosangela Callegaro e Eloir Bottega. Nada mais havendo, o 

Presidente declarou encerrada a sessão, para constar foi redigido a presente Ata que 

após lida e aprovada, segue devidamente assinada em 09.04.2018. 
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